XXXIV Światowe Dni Młodzieży Panama 2019
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!” (Łk 1,38)

22.01. – 27.01.2019 r. (wydarzenia centralne)
Jednak do tego terminu trzeba jeszcze doliczyć obecność na Dniach w Diecezji –stąd, uwzględniając kwestię
przelotów, należy zarezerwować sobie termin
+/- 14.01 – 31.01.2019 r.

Projekt organizacyjny ŚDM Panama 2019 r.
oraz warunki uczestnictwa dla grup z diecezji gliwickiej
1. GRUPA
W założeniu zaplanowana została jedna grupa, która będzie miała jednakowy program oraz daty przelotów do
Panamy. Jednakże jeżeli ilość uczestników będzie duża, to proporcjonalnie będziemy powoływać do istnienia nowe
grupy. Ze względu na koszty będzie to grupa podstawowa: wyjazd na Dni w Diecezji i Światowe Dni Młodzieży, bez
zwiedzania czegokolwiek po drodze lub z jakimś przedłużonym terminem na miejscu.
2. UCZESTNICY
a) Wiek
Przedział: skończone 18 – 35 lat w dniu wyjazdu. Jednak to opiekun grupy ma prawo do głosu decydującego o tym,
czy zabiera osoby, które nie łapią się w powyższy przedział.
UWAGA DODATKOWA: opiekun grupy ma prawo odmówić przyjęcia do swojej grupy każdej osobie, niezależnie od
tego czy spełnia wymóg wieku czy nie. Uczestnictwo w ŚDM ma wymiar religijny, stąd uczestnicy muszą przedstawić
opiekunowi grupy pozytywną opinię Proboszcza!!! Osoby, którym będzie towarzyszyć ich duszpasterz, nie muszą
takiego zaświadczenia przedstawić.
3. TRANSPORT
Przedstawiciele linii lotniczych muszą wiedzieć dużo wcześniej, jakie mamy oczekiwania ilościowe na danym
kierunku. Jeżeli ktoś chce lecieć przez inne kraje czy też planuje w okolicy jakieś wcześniejsze lub późniejsze
zwiedzanie, to koordynator diecezjalny musi wiedzieć, czy starać się o te miejsca. Ważne, aby taka grupa była
jednolita pod względem dat, kierunków i preferencji lotów, miejsca i czasu pobytu.
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w styczniu 2019 r., a siatka połączeń lotniczych będzie dostępna w lutym 2018 r.,
dlatego wszelkie ustalenia z liniami lotniczymi muszą być przygotowane do końca tego roku. Od razu informuję,
że środki finansowe na bilet należy zebrać do końca czerwca 2018 roku!!!
4. KOSZTY
Składowymi kosztów uczestnictwa są 4 czynniki + przybliżone kwoty:
a) bilet lotniczy + dojazdy do/z lotnisk,
b) pakiet pielgrzyma na ŚDM (polski i panamski) +/- 1300 pln
c) koszty udziału w DwD 50-60 USD
d) ubezpieczenie 300 – 400 PLN (wersja „na bogato” wraz z włączeniami typu: katastrofy, konflikty zbrojny, itd.)
UWAGA! Oficjalnie dokładnych kwot poszczególnych czynników jeszcze nie podano. Powyższe kwoty należy
traktować jako szacunkowe i podane jedynie dla orientacji (podane na podstawie poprzednich, dalekich destynacji
ŚDM!!!), abyście już dzisiaj mogli ocenić Wasze możliwości finansowe.
Szacowane koszty uczestnictwa zaczynają się od 6000 PLN i więcej. (jeśli zbierze się grupa w parafii można wtedy
rozpocząć poszukiwania firm/osób, które wesprą finansowo grupę)
5. ZGŁOSZENIA
Do końca kwietnia 2017 prosiłbym o wstępne zgłoszenie się osób czy też małych grup z parafii, które są zdecydowane
jechać. Jest to bardzo ważna informacja w kwestii organizacji przelotów.
Formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj: http://sdm.ddmgliwice.pl/
Rejestracja jest indywidualna!

